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دکترکزازیدرآیینرونماییکتاب«رزمنامهکنیزک»

خراسانیهاشاهنامهرا    ازدستدادهاند

پارسی را پاس بداریم

هارمونی (فرانسوی) :هماهنگی

صاحب خبر

برگزاری شب شعر سرخس
با حضور شاعران مشهدی
شب شعر و موسیقی سرخس با حضور
شاعران مشهدی برگزار شد.
به گــزارش شــهــرآرا ،ایــن شب شعر ،با
حضور دکتر سعید بیابانکی ،قاسم رفیعا،
امیر برزگرخراسانی ،محمد نیک ،جلیل
فخرایی و علیرضا حیدری ،پنجشنبه 21
دی ماه در شهرستان سرخس برگزار شد.
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سرخس،
اجراکننده این برنامه بود که قرار است
طــی یــک هفته بــا عــنــوان «شبهای
فرهنگی سرخس» با حضور اساتید شعر
مشهد ادامه داشته باشد.

«هاینریشبل»
در دریچه دیماه

پیام شاهنامهپژوه نامدار

در آغــاز این برنامه پیام دکتر جالل خالقی مطلق،
شاهنامه شناس مشهور ایرانی ،که به پاسداشت آیین
رونمایی کتاب رزمنامه کنیزک از هامبورگ فرستاده
شده بود ،خوانده شد .در این پیام آمده بود :آقای دکتر
مفاخر نخستین کسی است که درباره چگونگی ارتباط
دو شاخه شرقی و غربی حماسههای ایرانی ،بررسی
علمی کرده است و بهویژه مقاالت و کتابهای ایشان
ُ
در زمینه ادب حماسی کردی از اعتبار علمی بزرگی
برخوردار است .من این توفیق بزرگ را هم به ایشان و
هم به کانون فردوسی و هم به خواستاران ادب حماسی
ایران تبریک میگویم...

شاعران غرب کشور خود را پاره تن ایران
میدانند

در ادامه  ،دکتر آرش اکبری مفاخر ،گزارشی از فراهم
آوردن کتاب ارائه داد .وی بیان کرد :این کتاب در آبان
چاپ و منتشر شد؛ اما به دلیل زلزله کرمانشاه و ارتباط
مستقیم کتاب با مردم غیور و قهرمان این شهر ،برنامه
رونمایی از آن را به تأخیر انداختیم.
وی در بخشی دیگر از سخنانش درباره پیشینه فرهنگی
خود اظهار کرد :سال  87که دورههــای دکتری را به
پایان رساندم ،تصمیم گرفتم در شاخه پژوهش ادبیات
حماسی غرب در کنار ادبیات حماسی شرق ایران کارم
را دنبال کنم .در ادامه به این نتیجه رسیدم که ادبیات
را میتوان به دو شاخه شرقی که به زبان فارسی سخن
میگوید و شاخه غربی که زبانهای رایج آن کردی،
گورانی ،لری و غیره است تقسیم کرد.
وی افــزود :از سال  87تا  90با توجه به تجربه استاد
خالقی مطلق در تصحیح شاهنامه تا جایی که مقدور
بــود ،دستنویسهای مربوط به ادب غرب ایــران را
جمعآوری کردم و به بررسی این نسخهها که برخی در
کتابخانههای ایران و شماری در خارج از کشور مانند
کشورهای فرانسه و آلمان نگهداری میشد ،پرداختم.
با بررسی  200هزار بیت ،نسخهای معروف به «هفت
لشکر» را اساس کار قرار دادم و نخستین داستانش
«رزمنامه کنیزک» را به عنوان اولین تجربه کاری
انتخاب کردم.
اکبری ابراز کرد :متن رزمنامه یکی از آثار بسیار باارزش
ادب حماسی ایران است که ما را با ادبیات شفاهی و
گفتاری دوره پار تها پیوند میزند و روایت دیگری
از یادگار زریران را به ما معرفی میکند که نکتههای
اصیلتر و نابتری را در خود حفظ کرده است .این

بزرگمهر ایرانی -آیین رونمایی و بررسی رویکرد ادبی-پژوهشی کتاب «رزمنامه کنیزک» با حضور دکتر ژاله
آموزگار و دکتر میرجاللالدین کزازی در بنیاد فردوسی توس برگزار شد.به گزارش شهرآرا« ،رزمنامه کنیزک»
(حماسهای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران) کتابی بهکوشش دکتر آرش اکبری مفاخر ،عضو هیئت
علمی بنیاد فردوسی توس و ششمین اثر از پژوهشهای کانون فردوسی -مرکز پژوهش حماسههای ایرانی-
است که انتشارات مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی) به چاپ رسانده
است.کتاب «رزمنامه کنیزک» از آثار ادبیات حماسی ایران است که با رویکردی علمی به نگارش درآمده
است .اکبری مفاخر در این کتاب ضمن ارائه پیشگفتار و یادداشتهایی مرتبط ،به تصحیح ،آوانگاری و
ترجمه متن اصلی پرداخته است.
نکتهها در شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی نیامده
است.مؤلف «رزمنامه کنیزک» تعداد بیتهای این اثر
را  1124بیت خواند و گفت :این متن اگرچه در غرب
ایــران و به دست شاعران و راویانی غیرفارسی زبان
تدوین شده است ،ویژگی بارز و مهمش تأکید و تالش
آن بر ایران و ایرانی بودن است .در مقایسهای سطحی
با داستان رستم و سهراب در شاهنامه که نزدیک
 1100بیت است ،درمییابیم که نام ایران در رزمنامه
کنیزک 80بار و در رستم و سهراب  40بار آمده است .این
بسیار مهم است که راویان و شاعران غرب ایران ،خود
را پاره تن ایران و ایرانشهر فرهنگی بهشمار میآورند.

پیشینه فرهنگ ایران را به پس از اسالم تقلیل
ندهیم

در ادامــه این برنامه ،دکتر ژالــه آموزگار ،پژوهشگر
فرهنگ و زبانهای ایرانی ،سخنانی را درباره کتاب
حماسی و کهن «یادگار زریران» و روایتهای آن مطرح

کرد .وی کار بزرگ فردوسی در ســرودن شاهنامه را
برخاسته از یک شخص ندانست .آموزگار تصریح
کرد :همیشه فکر می کنم فردوسی شخص نیست و
اگر یک شخص را هدف قرار دهیم« ،بتپرستمانند»
میشویم .آنچه مهم است فرهنگی است که فردوسی
را به وجود آورد .ما فقط فردوسی را نداشتهایم ،بلکه
کسانی چون ابنمقفع بودهاند که در آن بحبوحه تسلط
عربها بر ایران توانستند آثار ایرانی را با ترجمه به زبان
عربی حفظ کنند.وی اظهار کرد :گاهی میشنویم مگر
ما پیش از اسالم چه داشتهایم و همه چیز [آثار فرهنگی
و ادبی ایــران] از سده سوم هجری آغاز میشود .در
حالی که اگر آثار پیش از اسالم به دست ما نرسیده ،از بد
روزگار است؛ بسیار بودهاند آثاری چون «نامه تنسر» که
ما از وجود آن بیخبریم .اینکه بخواهند ،برای نمونه،
پیشینه شعرمان را از «آهوی کوهی در دشت چگونه
دودا» به شمار آورنــد ،توهینآمیزترین حرفی است
که میتوانیم بشنویم .مؤلف کتاب «اسطوره زندگی

زردشــت» با ارج نهادن به زحمتهای دکتر اکبری
گفت :فارغ از اینکه رزمنامه کنیزک را دوست داریم
یا نه ،باید رنج مؤلف را ببینیم و من بسیار به اینچنین
جوانهایی احترام میگذارم و معتقدم باید به شدت
بزرگشان داشت؛ آن هم در زمانهای که کسی دنبال این
کارها نیست.
اما دیگر سخنران برنامه ،دکتر میرجاللالدین کزازی،
استاد زبان و ادبیات فارسی با بیان اینکه سر آن ندارد
که دیگر بار به کتاب رزمنامه کنیرک بپردازد ،افزود:
من خوش میدارم به زمینهای دیگر بپردازم که این
شگرف شیرین از آن برخاسته است .بارها
رزمنامه
ِ
گفتهام ،نوشتهام که کرمانشاه نمونهای است خرد،
شناختی
از ایران بزرگ .ما به یاری سه دانش دیرین
ِ
فرهنگی میتوانیم فرهنگ باستانی و پیشینه نیاکانی
را بکاویم ،بررسیم ،بشناسیم .یکی باستا نشناسی
است ،دودیگر میتوانم گفت اسطورهشناسی است،
شناسی تاریخی است .کرمانشاه بر
سهدیگر زبا ن
ِ
پایه این سه دانش به راستی بهشت است؛ هم بهشت
باستانشناسی است ،هم بهشت اسطوره شناسی،
شناسی تاریخی.وی خاطرنشان کرد:
هم بهشت زبان
ِ
کمتر بومی ،سرزمینی ،استانی را در ایران میشناسیم
که ساختاری فرهنگی از اینگونه داشته باشد .به هر
سوی کرمانشاه که ما بنگریم یادگاری بشکوه و کممانند
از تاریخ و فرهنگ ایران را میبینیم .درازدامنترین
سنگنبشته جهان آن اســت که داریــوش بــزرگ بر
سینه سخت و ستبر و ستوار بیستون بر نگاشته است.
آیینها ،کیشهای گوناگون در کرمانشاه روایی دارد،
با پیشینهای بسیار دیرینه .اگر از روستایی به روستای
کناری برویم میتواند بود که با زبان و گویش دیگری
سخن پارسی»
«زیباشناسی
روبارو بشویم.مؤلف کتاب
ِ
ِ
تأکید کرد :ما زبان پارسی را به درستی نمیتوانیم
شناخت؛ مگر آنکه زبانها و گویشهای بومی ایران را
شناخته باشیم.
وی در بخشی دیگر از سخنانش بــا بیان اینکه
خراسانیها ،شاهنامه را از دست دادهانــد ،تصریح
کـــرد :هرچند فــردوســی و شاهنامه از خــراســان
برخاستهاند ،سرزمین فردوسی و شاهنامه نخست
لرستان اســت ،سپس کردستان .شما در لرستان
میبینید کودک خرد که هنوز به دبستان نرفته است،
بیتهای شاهنامه را بهآیین و درســت میخواند.
ایناستاد دانشگاه و شاهنامهپژوه در پایان از دانش
برخی استادان زبان و ادب پارسی که در سا لهای
اخــیــر از دانــشــگــاههــا دان ـشآمــوخــتــه میشوند،
انتقاد کرد.

گزارش

نشست ترجمه شعر به زبان فارسی در انجمن ادبی هنری یاران و دوستداران کافه داشآقا برگزار شد

طوبی اردالن -نشست انجمن ادبی هنری یاران
و دوســتــداران کافه داشآقــا با حضور جمعی از
شاعران ،نویسندگان و ادیبان در کافیشاپ عمارت
قدیم بوستان کوهسنگی برگزار شد .حاضران در
این جلسه افزون بر شعرخوانی ،درباره ترجمه شعر
به زبان فارسی به بحث و گفتوگو پرداختند .رضا
افضلی شاعر و مدرس دانشگاه در ابتدا نقبی زد به
یکی از اشعار نزار قبانی و گفت :به قول این شاعر
عربزبان که میگوید «ژاپنیها شعر را خوردهاند/
حتی کنفسیوس حکیم ،تعالیم و معابدش را جمع
کرده است و خود مهندسی شده است در کارخانه
سونی» گویا صنعتی شدن ،مجال آن را که به شعر
بپردازیم از ما گرفته است.

آب را از سرچشمه اصلی بنوشیم

برنامه شبی با بزرگان داستان ،اینبار
به سراغ پرونده هنری «هاینریش بل»
میرود.
بــه گـــزارش شــهــرآرا ،انجمن ادبــیــات
داستانی «دریــچــه» در ادامــه برگزاری
نشستهای ماهانه خود ،فردا یکشنبه
 24دیماه کارنامه هاینریشبل ،نویسنده
برجسته آلمانی را بررسی میکند .از
میان کتابهای این نویسنده که در ایران
طرفداران بسیاری دارد ،میتوان به رمان
مشهور «عقاید یک دلقک» اشاره کرد.
ُ
تئودوربل (زاده  ۲۱دسامبر
هاینریش
 ۱۹۱۷و درگذشته  ۱۶ژوئیه  )۱۹۸۵برنده
جایزه نوبل ادبی است و بیشتر نوشتههای
او به جنگ (بهویژه جنگ جهانی دوم)
و آثار پس از آن میپردازد .عالقهمندان
به شرکت در این برنامه ،میتوانند فردا
ساعت 17به حوزه هنری خراسان رضوی
واقع در بولوار هاشمیه ،بین هاشمیه  20و
 22مراجعه کنند.

عکس  :احمد حسنی /شهرآرا

زبان شیرین پارسی زبان رسمی کشور ما و
َ
ش َوند پیوستگی و همبستگی همه مردمان
ایــران است .شهرآرا در جایگاه روزنامهای
فرهنگی بر آن است که در اندازه توان خود،
این زبان باپیشینه را پاس بدارد .از این رو،
برابرهای پارسی شماری از «واژههای بیگانه
خودی
راهیافته به زبان پارسی» یا «واژههای
ِ
بیگانهشده» یا «واژههــای پارسی آمیخته با
واژههای بیگانه» را به شما پیشکش میکنیم.
در این میان ،آگاهیم که در جهان چیزی به
نام زبان ناب نداریم و اگرهم باشد ،جز در
میان قبیلههایی دورافتاده که با هیچ انسان
دیگری پیوند ندارند ،آن را نمیتوان یافت .به
سخنی دیگر ،نمیتوان همه واژگان بیگانه
را هیافته به زبان را دور ریخت و بسیاری از
آنها زبان ما را توانگر نیز ساختهاند .بنابراین
آنچه میآوریم ،پیشنهادهایی هستند برای
درنگ در زبان ملی و اگرچه در گفتار و نوشتار
به کار نروند ،دستکم بر گنجینه واژگــان و
دانستههای خواننده خواهند افزود.
آکواریوم (فرانسوی) :آبزیدان
الی (عربی) :تا؛ به سوی
بوکسور (فرانسوی) :مشتزن
پ ُ
رس ِنل (فرانسوی) :کارکنان
ِ
تقسیم (عربی) :بخش
چت (انگلیسی) :گپ
دایرهالمعارف (عربی) :دانشنامه
رژیم (فرانسوی) :پرهیز؛ روش
سمینار (انگلیسی) :هماندیشی
شرق (عربی) :خاور؛ خورآی
ضلع (عربی) :پهلو؛ َبر؛ کنار
طریقه (عربی) :شیوه؛ روش
عرض (عربی) :پهنا
ّ
غیرمترقبه (عــربــی) :نابهنگام؛
پیشبینینشده
کمیته (فرانسوی) :کارگروه
لوازمالتحریر (عربی) :نوشتافزار
ّ
مجوز (عربی) :پروانه

محفل

افضلی که خود به زبان عربی تسلط دارد و دو کتاب
«آهوی ارغوانی» اثر فیصل حجلی و مجموعهای از
اشعار نزار قبانی را به فارسی برگردانده است ،درباره
مزایای دانستن زبــان بــرای آشنایی با شعر دیگر
شاعران ،اظهارکرد :تردیدی نیست انسا نهایی
که زبانهای بیشتری میدانند و آب را از سرچشمه
اصلی آن مینوشند ،دانش بیشتر و جها نبینی
گستردهتری دارند؛ این جهانبینی سبب میشود

ادبیاتچونجادهایشنیاست

میکنند .در این جاده هر عابر تازهای ،ردپای عابران
پیش از خودش را پاک میکند؛ اینچنین است که
هیچکسی نمیتواند ادعا کند ،من پایم را جایی
میگذارم که دیگری پیش از من نگذاشته است.
حسن رزمجو ،دبیر ادبیات و شاعر نیز با خواندن
شعرهایی از دو شاعر یونانی در  500سال پیش از
میالد ،از تأثیرپذیری این دو از یکدیگر گفت و یکی
از شعرهای «آنا کرون» را که به نظم برگردانده بود،
خواند :روزها گویند زنها این سخن /نیششان آزرده
کرده جان من /که ای آنا کرون ،گشتی تو پیر /از
شراب عیش و عشرت بوده سیر /رو در آیینه نگه کن
خویش را /دور گردان غمزههای پیش را...

ترجمه رمان آسانتر است

تا آنان جهانشمولتر سخن بگویند.

شاعران امروز ،تحت تأثیر خارجیها

وی ادامه داد :بسیاری از شاعران امروز ما تحتتأثیر
شعرهای غیرفارسی و شاعران غیرایرانی به سرودن
پرداختهاند .این تأثیرپذیری را میتوان در شعر
بسیاری از استادان سخن مانند شفیعیکدکنی،
سپانلو ،شاملو و ...مشاهده کرد .این شعر شاملو

که میگوید «آینه ئی برابر آینه ات می گذارم /تا از
تو /ابدیتی بسازم» دقیقا در یکی از رمانهایی که به
وسیله ایشان ترجمه شده نیزآمده است .همچنین
شعر عقاب ،ســروده دکتر ناتل خانلری ترجمه
بخشهایی از رمان «دختر سروان» نوشته الکساندر
پوشکین نویسنده روسی است.
این شاعر و مدرس دانشگاه بیان کرد:ادبیات مانند
جادهای شنی است که هر روز عدهای در آن حرکت

در ادامه ،نیکفرجام از حاضران نشست با اشاره به
اینکه همیشه ترجمه رمان به دلیل منثور بودن آن
آسانتر است و با اقبال بیشتری هم روبهرو میشود،
توضیح داد :در ترجمه شعر به شعر ،به دلیل تفاوت
در ساختار و فرم زبان گاهی دخل و تصر فهایی
صورت میپذیرد؛ زیرا ممکن است نتوان در ترجمه
واژهبه واژه محتوا را آنطور که باید و شاید به خواننده
منتقل کرد؛ اما این موضوع در رمان به دلیل منثور
بودن ،کمتر رخ میدهد.

فرتور و فرهنگ

پس از هفتسال

سنگگور«میلی»،هنوزبهجایخودبازنگشتهاست
سنگ قبر «میلی» ،شاعر مشهدی دوران صفویه هنوز به جایگاه اصلی خود
برنگشته است.سنگ قبر «میرزاقلی میلی» ،شاعر هم عصر شاه تهماسب
صفوی که از تاریخ  17آذر  1389توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان رضوی برای مرمت از محل خود جابه جا شد ،هنوز به جایگاه
اصلیاش برنگشته است.سنگ قبر میلی ،از آثار برجا یمانده از گورستان
«امینآباد» است .آنچه از این گورستان باقی مانده بود ،دو سنگ گور افقی
(صندوقی) و عمودی (مسطح) در شمال ساختمان راهآهن مشهد بود .این دو
سنگ گور به فاصله حدود  100متری ریلهای ایستگاه قرار داشت که متعلق به
مزار میلی ،شاعر شیعه مشهدی بود.برپایه گزارشی از شهرداری مشهد ،در پاییز
سال  ،86مسئوالن اداره راهآهن ،گور یاد شده را به دلیل ناآشنایی با صاحب مزار،
به صورت قبر فردی محترم درآورده بودند و از آن حفاظت میکردند .این سنگ
قبر در سال  ،89برای مرمت از جای خود برداشته شد تا طی دو ماه ،مرمت شود
و در محل دیگری ،برای میلی آرامگاهی برپا شود .در حال حاضر ،مزار این شاعر
به نقطه دیگری از محوطه راهآهن منتقل شده ولی سنگ مزار وی ،پس از هفت
سال ،هنوز به جای خود برنگشته است.

برای شرکت در یک جلسه
خوب ادبی به کجا برویم؟

سعادتمند -اگر از عالقهمندان پروپاقرص
ادبیات و نشستهای ادبی بهویژه جلسات
شعر هستید ،اما نمیدانید در روزهای آینده
برای شرکت در این جلسات یا بودن در یک
دورهمی صمیمی با جمعی از شاعران به کجا
مراجعه کنید ،سطرهای پیشرو را بخوانید
و ساعتهایی را برای حضور در انجمنهای
ادبی شهرمان خالی کنید.

شنبه

دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی؛
ساعت 14-16
نشستهای هفتهدرمیان شاعران مستقل
با مدیریت هــادی جها نآبادی و انجمن
بروسان با مدیریت سعید پوریوسف :خیابان
کوهسنگی ،میدان الندشت ،دست راست،
محتشمی  ،۱۷بین شهید صبوری  ۱۴و ،۱۶
پالک ۵۴/۱؛ ساعت 17-19
جلسه شعر بسیج هنرمندان :بوستان
ملت ،مجتمع امام رضا (ع)؛ ساعت۱۶

یکشنبه

جلسه شعر با مدیریت راضیه رجایی :بین
هاشمیه  ۲۱و  ،۲۳حــوزه هنری خراسان
رضوی؛ ساعت17-19
جلسه نقد کتاب مــاه (یکشنبه اول هر
مــاه) :در حــوزه هنری خــراســان رضــوی؛
ساعت 17-19
نشست انجمن نشانی :بولوار سجاد،
حامد جنوبی  ،۱۲کافه گالری رادین؛ ساعت
۱۸:۳۰
جلسه شعر بنیاد امور ایرانیان :بولوار خیام
به طرف آزادی؛ ساعت ۱۸
شب شعر مادرانه کوثر :نبش چمن ،80
حسینه جواداالئمه(ع)؛ ساعت ۱۹-۱۷

دوشنبه

جلسه شعر بــا مــدیــریــت محمدجواد
غفورزاده(شفق) ،ویژه آقایان :حرم مطهر
رضـــوی ،صحن جــمــهــوری ،کنار ساعت
آفتابی ،اتاق۱۵۴؛ ساعت ۱۷
نشست شعرخوانی :چــهــا رراه دکترا،
بــازارچــه کتاب نــاشــران گلستان ،سالن
اندیشه؛ ساعت ۱۸
جلسه شعر کودک با مدیریت عباسعلی
سپاهی یونسی :حــوزه هنری خراسان
رضوی؛ ساعت ۱۷

سهشنبه

جلسه یادبود استاد قهرمان :انتهای
بــولــوار معلم (فار غالتحصیالن) ،سرای
فردوسی؛ ساعت ۱۷
جلسه شــعــر :فــاحــی  ،۱۵مجتمع
شهیدقوچانی؛ ساعت۱۶:۳۰
جلسه ارادت با مدیریت حسین سیدی:
امــام خمینی  ،۶۲مجتمع امــامرضــا(ع)؛
ساعت 17-19
جلسه کانون شعر دانشگاه فردوسی (در
طول ترم تحصیلی) :مجتمع کانو نها در
تاالر اندیشه؛ ساعت 12-14
جلسه شــعــر ارغــــوان (در طـــول تــرم
تحصیلی) :دانشگاه فــردوســی مشهد،
دانشکده پزشکی؛ ساعت 16-18

چهارشنبه

انجمن امین با مدیریت محمدکاظم
کاظمی و راضیه رجایی :خیابان جنت ،3
حسینیه هنر ،پالک 10؛ ساعت 17-19
جلسه یاران و دوستداران کافه داشآقا:
کوهسنگی ،کافیشاپ پشت استخر ،طبقه
دوم؛ ساعت ۱۷
جلسه تــشــرف (محفل ویـــژه شــاعــران
جوان) :اداره ارتباطات مردمی صحن جامع
رضوی در حرم مطهر؛ ساعت ۱۷
پنجشنبه
جلسه شعرخوانی :چهاررا ه بــرق ،بین
طبرسی  ۲۱و۲۳؛ ساعت ۱۶
انجمن شعر معاصر با مدیریت مجید
نظافت یزدی:مدرس  ،۳اداره ارشاد مشهد؛
ساعت17-19

جمعه

جلسه شعر در دفترمطالعاتی با مدیریت
رضا یــاوری :خیابان کوهسنگی ،میدان
ا لند شت  ،محتشمی  ،۱ ۷کو چه شهید
صبوری ،پالک ۵۲/۱؛ ساعت۱۰
جلسه شعر طـــاب :چــهــارراه دکــتــرا،
سینما هــویــزه ،طبقه دوم ،کافیشاپ؛
ساعت 16-18
جلسه ُد ّر َدری با مدیریت زهرا حسینزاده
و ابوطالب مظفری :دفتر پارسیزبانان واقع
در بولوار مفتح ،بولوار امت ،بین امت  ۲۰و
۲۲؛ ساعت 17-19

